
Republica Moldova 
CONSILIUL 

MUNICIPAL BĂLŢI 

Республика Молдова 
СОВЕТ 

МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

DECIZIA 
РЕШЕНИЕ 

nr. 16/1 
din 27.12.2018 

Cu privire la aprobarea tranzacţiei 
de împăcare cu „Glorin Inginering" SRL 

în temeiul art. 14 alin. (2) lit. j) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI 
din 28.12.2006, art. 7 alin. (5) lit. d) din Legea cu privire la concesiuni nr. 534-XIII din 
13.07.1995, art. 36 alin. (1) din Legea cu privire la parteneriatul public-privat nr. 179-XVI din 
10.07.2008, art. 1331 din Codul civil nr. 1107-XV din 06.06.2002; 

Examinând scrisorile Companiei „Glorin Inginering" S.R.L. nr. 02 din 11.01.2018, nr. 157 
din 10.05.2018, nr. 283 din 03.08.2018, nr. 478 din 06.12.2018 cu privire la aprobarea 
proiectului tranzacţiei de împăcare între Consiliul mun. Bălţi şi „Glorin Inginering" S.R.L. în 
vederea soluţionării pe cale amiabilă a litigiului în cauza civilă nr. 2c-74/2017 (09-2c-5471-
05042017) care s-a aflat pe rolul Judecătoriei Bălţi sediul Central la acţiunea Consiliului 
municipal Bălţi către „Glorin Inginering" S.R.L. privind încasarea datoriei pentru redevenţă, 
luând în consideraţie rezultatul negocierilor purtate între părţile în litigiu, -

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

1. Se aprobă proiectul tranzacţiei de împăcare între Consiliul mun. Bălţi şi „Glorin 
Inginering" S.R.L. în vederea soluţionării pe cale amiabilă a litigiului în cauza civilă nr. 
2c-74/2017 (09-2c-5471-05042017) care s-a aflat pe rolul Judecătoriei Bălţi sediul Central 
la acţiunea Consiliului municipal Bălţi către „Glorin Inginering" S.R.L. privind încasarea 
datoriei pentru redevenţă, conform anexei. 

2. Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului mun. Bălţi specialistul principal al Direcţici 
Juridice a Primăriei mun. Bălţi dl Oleg Leahu să semneze din numele Consiliului mun. 
Bălti tranzacţia de împăcare indicată în p. 1 din prezenta decizie. 

3. Se abrogă deciziile Consiliului mun. Bălţi nr. 10/46 din 26.10.2017 „Cu privire la 
aprobarea proiectului tranzacţiei de împăcare cu SRL „Glorin Inginering" şi nr. 13/28 din 
14.12.2017 „Cu privire la modificarea şi completarea anexei la decizia Consiliului 
municipal Bălţi nr. 10/46 din 26.10.2017 „Cu privire la aprobarea proiectului tranzacţiei dc 
împăcare cu SRL „Glorin Inginering". 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 
specialitate pentru activităţi economico-financiare; pentru , gospodărie municipală, 
administrarea bunurilor ş i ^pa^^ ic ied iu lu i ; pentru drept şj dj^fiplină. 

Preşedintele şedinţei a XV} 
ordinare a Consiliului mumî&lţ 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi . 
Contrasemnează: 

Boris Marcoci 

Irina Serdiuc 



Părţile: 
Consiliul mun. Bălţi, în continuare Reclamant, cu sediul: mun. Bălţi, piaţa Independenţei, 1, 

în persoana reprezentantului dlui Leahu Oleg, pe de o parte, şi „Glorin Inginering" S.R.L., în 
continuare Pârât cu sediul: mun. Bălţi, str. 31 August, 20A, în persoana directorului, care 
acţionează în baza Statutului, pe de altă parte, au încheiat prezenta tranzacţie privind 
următoarele: 

în fapt, 
în procedura Judecătoriei Bălţi sediul Central s-a aflat pe rol cauza civilă la cererea de 

chemare în judecată înaintată de Consiliului mun. Bălţi către „Glorin Inginering" S.R.L. privind 
încasarea datoriei la plata redevenţei şi penalităţilor (dosarul nr. 2c-74/2017). Prin hotărârea 
Judecătoriei Bălţi sediul Central din 05.11.2018 (dosarul nr. 2c-74/2017) cererea de chemare în 
judecată a fost admisă, dispunându-se încasarea din contul „Glorin Inginering" S.R.L. în 
beneficiul Consiliului mun. Bălţi a datoriei şi penalităţilor în suma totală de 2340265,00 lei. 

Conform prezentei tranzacţii întru soluţionarea litigiului sus indicat, în urma negocierilor 
purtate, în conformitate cu prevederile Codului civil nr. 1107-XV din 06.06.2002, Codului de 
procedură civilă nr. 225-XV din 30.05.2003 şi Codului de executare nr. 443-XV din 24.12.2004, 
precum şi în scopul şi efectele ce rezultă din legislaţia în vigoare părţile au convenit asupra 
următoarelor clauze: 

7. Declaraţii: 
LI. Părţile declară că: 

• cunosc circumstanţele cauzei şi materialele pe care sunt fondate pretenţiile; 
• au avut timp şi posibilitatea să studieze materialele cu privire la problema în cauză şi să 

recurgă la asistenţă juridică profesională; 
• „Glorin Inginering" S.R.L. recunoaşte şi confirmă că la momentul încheierii prezentei 

tranzacţii, datoria faţă de Reclamant în baza Contractului de concesiune nr. 3 din 
01.11.2013, aprobat prin deciziile Consiliului mun. Bălţi nr. 8/29 din 26.09.2013 şi nr. 
10/55 din 31.10.2013, constituie pentru perioada 01.11.2013 - 31.12.2016 suma în 
mărime de 2340265,00 (două milioane trei sute patruzeci mii două sute şaizeci şi 
cinci) lei. 

II. Angajamentele părţilor: 
- II.l. Părţile prezentei tranzacţii, au convenit asupra faptului că Pârâtul se obligă să achite 
creanţa formată în sumă de 2340265,00 (două milioane trei sute patruzeci mii două sute 
şaizeci şi cinci) lei în termen de până la 01.02.2019. 
11.2. După efectuarea achitărilor, Părţile vor întocmi, semna şi ştampila un act de verificare. 
11.3. Părţile de comun acord au decis modificarea începând cu data de 01.02.2019, cu 

condiţia achitării de către SRL „Glorin Inginering" a datoriei de 2340265,00 (două milioane trei 
sute patruzeci mii două sute şaizeci şi cinci) lei, a pct. 5.1. din Contractul de concesiune nr. 3 
din 01.11.2013 care va avea următorul cuprins: 

„5.1. Compensarea pentru concesiune (redevenţa concesiunii) se stabileşte în forma 
pecuniară fixă în mărime de 810000 (opt sute zece mii) lei pentru fiecare an contractual. 

în fiecare an contractual, redevenţa fixă se indexează cu 5 (cinci) % şi se achită în termen de 
120 (una sută douăzeci) zile de la începutul fiecărui an calendaristic pentru anul contractual 
precedent.". 

La fiecare 3 (trei) ani contractuali, suma redevenţei concesiunii fixe în mărime de 810000 lei 
creşte cu suma egală de 5 (cinci) % din suma de 810 000 lei cu indexarea şi achitarea ei 
ulterioară conform condiţiilor şi termenelor indicate în pct. 5.1. ". 



II.4. Consiliul тип. Bălţi acceptă stingerea de către „Glorin Inginering" S.R.L. a datoriei 
formate, în condiţiile р. II. 1 - IT.2. a prezentei tranzacţii. Părţile de comun acord acceptă 
modificarea pct. 5.1. Contractului de concesiune nr. 3 din 01.11.2013. 

în cazul executării corespunzătoare de către „Glorin Inginering" S.R.L. a prevederilor 
prezentei tranzacţii, plata redevenţei concesiunii conform Contractului de concesiune nr. 3 din 
01.11.2013, începând cu 01.01.2019 si pentru perioadele ulterioare va fi calculată şi efectuată în 
condiţiile pct. II.3 din prezenta tranzacţie. 

III. Consecinţele nerespectării Tranzacţiei: 
III . l . Dacă Pârâtul nu va respecta obligaţiile stabilite de Părţi în p. II.l - II.3. a prezentei 

Tranzacţii de împăcare în partea ce ţine de respectarea obligaţiilor de plată: reclamantul va face 
uz de dreptul de executare silită a prezentei tranzacţii în conformitate cu prevederile art. 1331-
1338 din Codul civil nr, 1107-XV din 06.06.2002, art. art. 60, 212 Codul de procedură civilă nr. 
225-XV din 30.05.2003. 

IV. Efectele Tranzacţiei 
TV.l. Semnând prezenta tranzacţie de împăcare, părţile înţeleg că litigiul aflat pe rol în 

instanţa de judecată încetează atât de fapt, cât şi de drept. Totodată, părţile acceptă redacţia nouă 
a pct. 5.1. din Contractul de cocesiune nr. 3 din 01.11.2013. 

IV.2. Tranzacţia de împăcare, semnată de părţile litigiului, va fi transmisă instanţei de 
judecată şi va servi temei juridic de încetare a procesului în temeiul art. 265 din Codului de 
procedură civilă nr. 225-XV din 30.05.2003. După semnarea tranzacţiei de împăcare, nici o parte 
nu va mai putea pretinde celeilalte părţi executarea altor obligaţii decât cele prevăzute în 
tranzacţie în legătură cu raportul litigios stins prin prezenta tranzacţie. 

TV.3. După confirmarea tranzacţiei de către instanţă, în caz de neexecutare 
corespunzătoare, aceasta devine executorie cu aplicarea cap. III a prezentei tranzacţii şi 
normelor civile şi procesual civile. 

V, Alte clauze 
V.l. Părţile sunt în deplină cunoştinţă de cauză şi nu au, cu privire la obiectul litigiului, una faţă 
de alta careva pretenţii, altele decât cele deja formulate. 
V.2. Părţile au examinat toate actele care stau la baza prezentei tranzacţii şi le consideră valabile. 
Părţile nu contestă valabilitatea nici unui înscris, (act, acord, notificare, calcul etc.) pe care se 
bazează prezenta tranzacţie. Părţile acoperă în întregime nulitatea titlurilor pe care se fondează 
prezenta tranzacţie. 
V.3. Prezenta tranzacţie este rezultatul negocierii dintre Părţi, având autoritatea lucrului judecat, 
este executorie, în condiţiile legislaţiei civile, şi exclude pe viitor posibilitatea unui litigiu cu 
privire la obiectul său. 
V.4. Prezenta tranzacţie este întocmită în 3 exemplare în limba română, câte un exemplar pentru 
părţi şi un exemplar pentru instanţa judecătorească. 

PĂRŢILE 

Reclamant 
Consiliul mun. Bălţi 

Pârât 
„Glorin Inginering" S.R.L. 


